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Utopias urbanas 1 

Barbara Freitag  
 “As utopias não são  muitas vezes mais  que         
verdades   prematuras” (Lamartine) 

                                                                                       “…  e é isso que dá aos nossos sonhos a ousadia:  
                                                                                        eles podem ser realizados.” (Le Corbusier) 
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1. A origem  das cidades e as características das cidades utópicas: 
 

Em seu clássico “A cidade na história”, Lewis Mumford2 defende 
algumas teses fascinantes sobre a origem das cidades. Entre outras, afirma 
que a cidade dos mortos (necrópolis) antecedeu a cidade dos vivos (polis). 
As verdadeiras fundadoras de cidades e civilizações teriam sido as mulheres, 
que cultuavam seus mortos em lugares aos quais, mesmo em períodos de 
nomadismo, voltavam com regularidade erguendo santuários para aqueles 
que haviam partido deste mundo. As mulheres ainda  procuravam lugares 
seguros e protegidos para dar a luz, lugares esses simbolizados  pelo círculo  
remetendo à cidade com muralhas. A cruz, a grade ou o tabuleiro 
representariam de forma mais imediata as ruas da cidade e metaforicamente,  
a ousadia, o expansionismo dos homens, sua atitude conquistadora e 
guerreira. Por isso,  não surpreende que os hieróglifos de mulher, casa e 
cidade se confundem.  

Esse mesmo símbolo já foi encontrado em Nimrod, em escavações na 
Mesopotâmia,  sob a forma de um baixo relevo assírio, mostrando que a 
existência de cidades no Oriente próximo antecedeu por milênios a 
existência das cidades ocidentais, incluindo as cidades da Antigüidade 
clássica  como Atenas e Roma.  

Em A metrópole e a cultura da diferença,  Richard Sennett3   revisita essa 
idéia da representação da cidade,  enquanto círculo que encerra uma cruz,  e 
lembra a oposição entre o dentro e o fora, a tensão entre  o  expansionismo 
(comércio/guerra) e o recolhimento, a oposição entre guerra e paz. Desde  
sua fundação, a cidade e sua representação estariam caracterizando duas 
tendências contrárias da civilização humana: a expansão para além de suas 
fronteiras (cruz/grade) e a defesa com muralhas fortificadas (círculo/muros). 
A cidade expressa ao mesmo tempo construção e expansão versus destruição 
e delimitação. Sennett introduz ainda outras oposições que em diferentes 
épocas da história das cidades foram hegemônicas, como a oposição entre 
cidade e natureza, entre cultura e civilização, entre “urbs” e “civitas”, 
recuperando com esta última, o binômio introduzido pelo espanhol Cerdas 
do século XIX. Segundo os dois autores, “urbs”  estaria se referindo ao 
aspecto material, urbanístico de uma cidade, com seu traçado urbano das 
ruas, suas casas, praças e palacetes; enquanto “civitas” representaria o 

                                                           
2  Mumford, Lewis (1992):  The City in History. Its Origins, its Transformation amd its Prospects.  
    London : Penguin Books (1961 1a. edição) 
3  Sennett, Richard (1990): The  Conscience of the Eye. The Design and Social Life of the Cities, N.York:  
    Alfred A. Knopf, Inc. 
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aspecto sócio-político da organização dos moradores da cidade enquanto 
cidadãos. 

Ao discutir a forma e estrutura da cidade da Antigüidade clássica, 
Mumford lembra que a idéia da cidade ideal, da cidade sonhada, da utopia 
urbana, sempre acompanhou  a concepção da cidade como procurarei 
explorar  nos tópicos que se seguem. 

Antes de mergulhar em exemplos específico, vale a pena relacionar as 
características das cidades utópicas, como introduzidas  por  Patrice de 
Moncan no primeiro capítulo de seu belíssimo livro As cidades sonhadas.4  

Ao relembrar utopias como Atlântida, Utopia, o Falanstério  e até mesmo 
Brasília, o autor destaca como primeira característica o isolamento. A maior 
parte das utopias  (u-topos = sem lugar) eram situadas em ilhas distantes, 
desconhecidas, não identificáveis. Seus idealizadores fixavam-lhes um 
tamanho ideal: o Falanstério de Charles Fourier poderia ter até 3.000 
habitantes, a “cidade jardim” de Ebenezer Howard estava prevista para 
30.000 pessoas, Brasília  foi planejada por Lúcio Costa para meio milhão de 
habitantes e a “ville radieuse” de Le Corbusier teria como tamanho ideal 3 
milhões  de moradores.  De preferência as cidades utópicas deveriam ser 
construídas em terreno plano, sem relevo,  para que a cidade pudesse 
expandir-se. As ruas e os prédios deveriam privilegiar o ângulo e a linha 
reta. Muitos utopistas urbanos  defendiam a tolerância  religiosa e filosófica 
em “suas” cidades e condenavam a propriedade privada. 
      Atrás da concepção da cidade utópica escondia-se a idéia de uma 
sociedade perfeita, harmônica, livre dos defeitos das cidades e sociedades 
históricas em que viviam os seus idealizadores. Segundo Karl Mannheim5,  o 
conceito de “utopia” implica a idéia de uma possível realização do modelo 
utópico sonhado. Isso vale igualmente para as sociedades e  as cidades 
utópicas.   
      A partir da Ilustração os utopistas  reclamavam a separação entre vias de 
pedestres e vias para carros/carruagens (cf. Rétif de la Bretonne para a Paris 
do século XVIII); propunham a separação das diferentes funções da cidade – 
como habitar, trabalhar, se divertir - em diferentes áreas. Também coube a 
eles imaginar  a produção de habitações em série, com materiais pré-
fabricados. Foram eles que lançaram o mito dos espaços verdes (Parques, 
Bosques, Jardins dentro das ou próximos às cidades) como o “pulmão” das 
cidades. Basta lembrar como exemplos o Hyde Park, em Londres, o 
Grunewald, em Berlim, o Bois de Boulogne, em Paris, o Parque Florestal de 
                                                           
4  Moncan, Patrice de (em colaboração com Phillipe Chiambaretta) (1998):  Villes rêvées, Paris:  Les  
    Éditions  du Mécène 
5  Mannkeim, Karl (1929):  Ideologie und Utopie,  Frankfurt: Fischer Verlag, 



 4

Monsanto, em Lisboa, a Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, o Parque 
Ibirapuera, em São Paulo, o  Parque da Cidade, em Brasília. 

Se examinarmos a relação da cidade utópica com o poder, são reveladas 
novas características deste ideal de cidade e sociedade. Como valor supremo 
busca-se encontrar a cidade justa, harmoniosa, ordenada. Para alcançá-la, 
são propostas medidas pedagógicas para educar seus moradores como 
cidadãos esclarecidos, envolvidos com o trabalho e a paz. Essas concepções 
foram  desenvolvidas como respostas à industrialização  crescente no século 
XVIII. Mumford lembra, no entanto, que grande parte das utopias urbanas, 
tinha caráter autoritário. Veremos isso na organização do trabalho em um 
“falanstério”, em que todos trabalhariam, inclusive crianças de 3 anos, 
acordando às 04:30 da manhã e dormindo às 22:00 da noite. 

Alguns utopistas quiseram até mesmo controlar o sexo, fixando as idades 
em que os jovens estariam autorizados a praticá-lo, fixando-se, inclusive, 
quantas vezes por semana a relação sexual se poderia dar, entre outras 
regulamentações. Não é por acaso que as construções idealizadas pelos 
utopistas assemelhavam-se ao panóptico de Jeremy Bentham,6 que inspirou 
a arquitetura das fábricas e prisões futuras. 

Com a queda do Muro de Berlim e o desmoronamento do bloco socialista 
as utopias caíram em descrédito. A globalização da  economia mundial, que 
vem ameaçando a sobrevivência do Estado-Nação, fez emergir um tipo 
especial de cidade que  Saskia Sassen denominou de “global cities”7. Trata-
se daquelas cidades pós-modernas capazes de hospedar o capital global e 
garantir seus fluxos. Com isso chegou o momento de questionarmos  o 
futuro das cidades e a possibilidade de  sobrevivência das utopias urbanas.  

 
2. O mito de Atlântida e a sociedade ideal de Platão 
 
      Em dois dos seus últimos “Diálogos”8, “Crítias” e “Timeu”,  Platão 
retoma o “Mito de Atlântida” em que faz Crítias repetir a lenda que ouvira 
de seu avô, de mesmo nome, que por sua vez teria ouvido esse mito de 
Sólon, que o escutara de um sacerdote egípcio. 
      Há nove mil anos atrás, encontrava-se, além das colunas de Hércules, 
uma ilha do tamanho da Líbia, chamada Atlântida. Na partilha do mundo 
                                                           
6  Bentham, Jeremy (1791). Panoptique. Mémoire sur un nouveau principe pour construir des maisons 
d’inspection, et nommément des maisons de force. Impresso por ordem da Assembléia Nacional. Paris: 
Imprimerie Natiopnale. Edição utilizada  de Jacques-AlainMiller, Michelle Perrot, Simon Werret, 
organizada por Tomaz Tadeu da Silva (org.) (2000): O Panóptico.  Belo Horizonte: A autêntica 
7 Sassen, Saskia (1994). Cities in a World Economy. Rhousand Oaks-London-New Delhi: Pine Forge Press  
8 cf. Plato. The Collected Dialogues. Edited by Edtith Hamilton & Huntington Cairns.  (1961). Bollingen 
Series LXXI: Pantheon Bookds 
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entre os deuses, Posaidon, o deus dos mares, teria recebido a ilha de 
Atlântida, dividindo-a  entre seus dez filhos gerados com Clito, uma moça 
natural da ilha. Na descrição de Crítias,  a cidade que ficava ao norte da ilha 
era esplêndida, formada por prédios claros de mármore branco, alguns dos 
quais revestidos de ouro e prata.  Até mesmo a população comum morava 
em casas sólidas, construídas de pedras e materiais nobres. A cidade era 
cercada por uma planície.  Fora da acrópole, ao pé de seus terraços,  
encontravam-se as habitações dos artesãos e dos agricultores que cultivavam  
os campos vizinhos.  No cume,  a classe dos guerreiros se agrupava em torno 
dos templos de  Atena e Hefaisto, acompanhando a muralha que protegia a 
acrópole. Como relata Crítias… “aqui eles viviam em abrigos comuns e 
refeitórios de inverno, sendo abastecidos por tudo que exigia o seu estilo de 
vida em comunidade, seja sob a forma de habitações, seja sob a forma de 
templos, excluindo-se unicamente o ouro e a prata, da qual não faziam 
uso…” (CrítiasIII-II2d, p.484 e seg.).  

 Neste local os reis  de Atlântida  haviam construído um admirável 
império, dominando toda a ilha bem como as ilhas vizinhas. Em breve, 
tornaram-se  mestres da própria Líbia, parte do Egito e da Europa, chegando 
a ameaçar até mesmo a Grécia e particularmente Atenas. Os “atlântidas” 
haviam formado um exército  forte, considerado imbatível, que num certo 
momento  reuniu todo o seu poderio para combater os atenienses, os únicos  
ainda não submetidos à escravidão.  A bravura, o conhecimento bélico e a 
força com a qual os guerreiros atenienses revidaram os ataques, impedindo a 
tomada de Atenas, chamou a atenção e gratidão do resto do mundo. Graças 
aos atenienses,  a  temida subjugação de boa parte dos povos que viviam 
aquém das colunas de Hércules foi evitada.  
 Nos tempos que se seguiram a essas conquistas,  aconteceram terríveis 
tremores de terra e inundações. “No espaço de um único dia  e de uma única 
noite, os combatentes de Atenas foram engolidos pelas águas, no momento 
em que toda a ilha de Atlântida  se precipitou no mar e desapareceu.” Graças 
ao longo convívio dos atenienses com  os atlântidas, a cidade de Atenas foi 
tomando a forma da capital dessa misteriosa ilha. É dela que os atenienses 
teriam assimilado a beleza de sua polis, seus templos e casas, mas também 
as instituições políticas, as artes guerreiras, a ciência e a filosofia, inclusive o 
conceito e a prática da justiça, sancionada por lei. Somente depois de os 
atlântidas terem desrespeitado suas próprias leis e instituições é que a derrota 
abateu-se sobre eles e sua ilha foi engolida pelos mares. (cf.Timeu, 233-251, 
p.407 e seg.). 
 Em interessante  artigo na Revista Galileu de setembro de 2001, 
Marcelo Ferroni informa que hoje se somam as evidências arqueológicas de 
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que a ilha de Atlântida teria sido  em verdade a ilha de Santorini. Aqui 
ocorreram erupções vulcânicas datadas entre 1520-1500 a.C., que destruíram 
grande parte da ilha hoje submersa no Mediterrâneo.9  
 
3. A Cidade Celeste: Jerusalém 
 
      Segundo  Patrice de Moncan, a utopia urbana  desaparece com o advento 
do cristianismo. Durante a renascença, porém,  ressurgirá, como ainda 
veremos,  a idéia de uma sociedade perfeita, assentada em uma cidade ideal.  
      O autor do livro  Cidades sonhadas (1998)10 atribui essa ausência de 
utopias urbanas durante a Idade Média  ao misticismo cristão, para o qual a 
Jerusalém Celeste era  sinônimo do paraíso e da esperança de uma vida 
melhor. A utopia  não se daria sobre a terra mas somente depois da morte, no 
Reino dos céus. É neste sentido que os cruzados lutavam pela reconquista de 
Jerusalém. Não se tratava da Cidade Santa, propriamente dita, mas do ideal 
de cidade que a Europa medieval havia construído em seu imaginário. 
      Um belíssimo documento dessa concepção da cidade celeste, pode ser 
admirado na tapeçaria  do Apocalypse, na Caisse Nationale des Monuments, 
identificada com o reino de Deus nos céus, depois  do fim do mundo.  Foi 
Santo Agostinho que nos forneceu em sua “Cidade de Deus”, uma descrição 
da cidade divina,  representando-a  como a Jerusalém Celeste. 
 Ainda segundo Patrice de Moncan11, é no decorrer do século XVI e a 
reboque da contra-reforma que a idéia da cidade de Deus  ressurge, 
retomando o mito de Babel, que encontramos no Gênese (11,1-9)  do Velho 
Testamento. Segundo este mito, os homens haviam ficado orgulhosos e 
arrogantes, querendo igualar-se a Deus. Resolveram por isso, construir uma 
cidade e uma torre muito alta que atingisse  os céus. Para tal, começaram a 
fabricar tijolos de argila e usar o betume como ligação, dando início à 
construção.   
 Irritado com  os afazeres dessa gente que falava uma única língua, o 
hebraico, Deus desceu à terra e resolveu puni-los, confundindo-lhes  a 
língua. Falando uns com os outros, deixaram de se entender e de agir em 
conjunto. A incompreensão recíproca,  fez com que abandonassem o projeto  
da construção de uma cidade com sua torre, símbolo do poderio humano, 
dispersando-se sobre a face da terra.  

                                                           
9 Ferroni, Marcelo (2001). “Atlântida. Em busca do reino perdido”, em: Galileu, Vivendo e aprendendo.  
  Setembro 2001/ano 11/ no. 122 – pp.24-31 
10 Moncan, Patrice de (1998). Villes rêvées. Op.cit. p.18/19  
   ibid., pp.32-34. Vide também do mesmo autor, interessante artigo, intitulado: “La ville utopique”, em: 
    Magazin littéraire. La rennaissance de l’utopie. No.387/Maio de 2000, pp.47-51 
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     O Gênese deixa claro, que a força dos homens é dada por sua ação em 
conjunto. A civilização é uma construção coletiva cujos dois pilares 
constituem, segundo o Velho Testamento, a cidade e a linguagem. Ambas 
sobrevivem o espaço de vida dos indivíduos. Trata-se de instituições sociais, 
que internalizadas no imaginário de cada um, permitem a sobrevivência do 
coletivo. 
 
4. A utopia renascentista de Thomas Morus (1478-1535) 
 
      Thomas Morus tornou-se famoso pelo seu livro “Utopia”12, editado pela 
primeira vez em 1516 em latim. U-topos quer dizer  “sem lugar” ou “em 
lugar nenhum”. Com este título, Thomas Morus procurou evitar a 
perseguição de Henrique VIII. O relato não se refere a lugar nenhum e 
descreve uma ilha não existente, que não figurava no mapa. É nesta ilha  que 
Morus situa o modelo de uma sociedade perfeita,  procurando ao mesmo 
tempo fazer uma crítica severa à sociedade inglesa e às suas instituições 
sociais e políticas. Para ele o governo inglês não era outra coisa senão uma 
conspiração dos  mais ricos contra os pobres. Na Inglaterra as leis eram 
feitas pelos primeiros para protegerem seus interesses e suas propriedades 
com prejuízo para os pobres 

Amigo de Erasmo de Rotterdam, Thomas Morus, negou-se a   prestar 
juramento ao seu rei, Henrique VIII, quando este se declarou chefe supremo 
da Igreja. Dois anos depois  o rei mandou executá-lo.  
  Thomas Morus inspirou-se na obra de Platão, em especial, no mito de 
Atlântida e numa lenda fenícia relatada em  “A República”. À base desses 
diálogos, Morus procurou  desenvolver um Tratado para uma forma de 
governo melhor. Usou como artifício o relato de um capitão português, 
Rafael, que teria encontrado uma ilha ideal, depois de ter viajado com 
Américo Vespúcio para as Américas.  A ilha de Utopia estaria povoada por  
uma sociedade ideal, distribuída por 54 núcleos urbanos, todos iguais. 
Bastava descrever a vida em um deles, “Amaurose”, para saber como viviam 
os “utopianos” nas demais.  
 Em Utopia tinha sido abolida a propriedade privada. Aqui somente se 
trabalhava 6 horas por dia, três horas antes e  três depois do almoço, 
havendo duas horas de repouso depois da refeição. O resto das 24 horas do 
dia estava previsto para dormir, estudar e jogar. A cozinha e o  refeitório 
eram coletivos  e funcionavam em espaços onde o olhar do panóptico 
(Bentham) se estendia a todos.  O sexo e o casamento seriam  
                                                           
12 Morus, Thomas (1516). A Utopia ou o Tratado da melhor forma de Governo.  Porto Aklegre e São 
Paulo: L & PMPocket, 2000  (tradução de Paulo Neves). 



 8

regulamentados da seguinte forma: a moça, virgem, teria  pelo menos 22 
anos e o rapaz, 26. O noivo tinha o direito de ver sua futura esposa antes do 
casamento, totalmente nua.  
 Quanto à habitação procurava-se respeitar as regras de higiene 
conhecidas na época.  As casas eram propriedade de todos e seus inquilinos 
mudavam por sorteio de 10 em 10 anos. Essas casas  tinham duas portas 
(uma de entrada/da rua e outra de saída/para o quintal) e três andares, 
cobertas com telhados de  telhas de barro para não pegarem fogo. Todas as 
casas tinham janelas de vidro para deixar entrar a luz. Os seus moradores 
não pagavam aluguel. Havia serviços públicos como hospitais gratuitos, 
escolas públicas para todos, liberdade de crença religiosa.  O autor defendia 
uma organização e divisão racional do trabalho, a igualdade social, 
mantendo contudo a escravidão (!). 
 Se Thomas Morus se havia inspirado em Platão, influenciando, por 
sua vez,  a Thomas Campanella (1568-1639) com sua “Cidade do Sol” e 
Francis Bacon (1561-1626) com sua “Nova Atlântida”,  Robert Owen com a 
sua cidade ideal “New Harmony” e Charles Fourier com seu “Falanstério”, 
entre vários outros.  
 
5. A utopia socialista de Charles Fourier (1772-1830) e seus seguidores:  
 
    Das várias obras do socialista utópico, Charles Fourier13, entre as quais A 
teoria dos quatro movimentos  (1808) e A teoria da unidade universal 
(1822), a  que mais nos interessa neste contexto é a obra tardia de 1848, 
intitulada A harmonia universal e o falanstério.  
 O socialismo a ser realizado com a utopia de Fourier visava a 
felicidade de cada um, a harmonia e a reconciliação de todos. O instrumento 
para realizar esses objetivos era o que Fourier chamara de “falange”. 
Tratava-se de uma organização social de 2.000 a 3.000 pessoas bem 
equipadas  para a vida e o trabalho, que elevariam à civilização  povos até 
então ainda mergulhados na barbárie.  Essas pessoas seriam abrigadas em  
um grande prédio, o “falanstério”, verdadeiro palácio para o povo, inspirado 
na construção dos grandes castelos dos reis de França como por exemplo o 
Château de Vincenne ou de Versailles.  
 Fourier  inspirou-se com seu novo modelo de sociedade na “falange” 
de  Felipe da Macedônia, que havia organizado os seus soldados em forma 
de falange, i.é., unidades de batalha capazes de infiltrar-se rapidamente nas 
colunas dos inimigos. Da mesma maneira, na utopia de Fourier, as falanges e 
                                                           
13 Bebel, August (1880): Utopischer Socialismus. Charles Fourier sein Werk und sein Leben. 
   Leipzig 
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os falanstérios avançariam no interior dos territórios e das sociedades 
européias, re-estruturando-as a partir de dentro.  
 Capital, talento e trabalho deveriam compor o processo de trabalho 
segundo proporções  aritméticas (4/12; 3/12; 5/12 respectivamente). 
Crianças (a partir de 3 anos), homens e mulheres trabalhariam conjunta-
mente para garantir o seu sustento no campo e nos mais variados ofícios. 
Segundo August Bebel, o biógrafo alemão de Charles Fourier, o estilo de 
vida em um falanstério durante o verão tinha a seguinte rotina (cf.p.81): 
 “Levantar e vestir-se às 3:30; 4:00 uma sessão de trabalho do grupo 
que lida com os animais; 5:00 sessão com os jardineiros; 7:00 café da 
manhã; 7:30 reunião dos cortadores de trigo e  9:30  sessão com os 
horticultores.  Devido ao forte calor nessa estação do ano, Fourier previa  os 
trabalhos nas plantações sob o abrigo  de toldos e tendas. 11:00 nova sessão 
com  os grupos que cuidam dos animais; 13:00 almoço; 14:00 trabalhos no 
bosque; 16:00 ocupação com manufatura; 18:00 irrigação das plantações; 
20:00 prestação de contas e contabilidade; 20:30 jantar; 21:00 conversação; 
22:00 para a cama e dormir.”14 

Os falanstérios podiam localizar-se em áreas rurais, em torno das 
quais  se  distribuem  as casas dos camponeses, que também podem alojar-
se, caso o queiram, no prédio principal do falanstério, i.é., o   “palácio do 
povo”. Este era cercado das casas de camponeses, manufaturas e fábricas 
ligadas por galerias e avenidas. Formavam-se, assim, três círculos 
concêntricos. No centro, o “palácio do povo” abarcaria os alojamentos dos 
operários e trabalhadores, as salas  coletivas para reuniões de todo tipo, 
conforme enumeradas por Bebel, para a realização dos comícios políticos, 
cerimônias religiosas, atividades de trabalho, ensino e jogo para as crianças e 
jovens. No térreo ficariam  os ateliers, ao lado, as creches e dormitórios das 
crianças, o refeitório e as cozinhas coletivas. Quem quisesse comer por conta 
própria não era impedido de fazê-lo, mas as refeições coletivas tinham a 
vantagem de economizar espaços, tempo de trabalho  e mão-de-obra. Com 
isso imaginava-se poupar dinheiro para a comunidade e reduzir os acidentes. 
 A circulação neste grande palácio se daria por galerias fechadas a 
vidro, aquecidas durante o inverno e refrescadas durante o verão. Os 
pedestres não sujariam os pés na chuva e não se molhariam, tendo o máximo 
de conforto. O modelo eram as galerias do Palais Royal. Essa concepção das 
ruas-galerias, viria influenciar a construção das chamadas “passagens”, 
muito freqüentes na Paris do século XIX e que tanto atraíram a atenção de  

                                                           
14 Ibid., pg.81 
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Walter Benjamin  que nelas se inspirou  para escrever sua obra mais 
conhecida As Passagens de Paris.  
 Foram seguidores de Charles Fourier: Victor Considérant (1808-1893) 
et Jean Baptiste André Godin (1817-1888). 
 O “familistério” de Godin na região de Guise ao norte da França foi o 
único projeto utópico realizado com sucesso.15 Trata-se de um 
“familistério”, como Godin preferiu chamá-lo,  inserido em um terreno de 18 
hectares com terras agrícolas, manufaturas e prédios industriais. Nele foram 
realizados todos os princípios descritos para o falanstério de Fourier, tanto 
de cunho arquitetônico, higiênico quanto de político e social.  O Familistério 
de Guise foi construído e habitado pelo próprio Godin. Sua construção teve 
início em 1859. Em 1862 ele  já estava quase todo habitado. Em 1866 as 
obras foram concluídas.  Em 1870 foram acrescidos os berçários, o play 
ground, as escolas e o teatro, lavabos e salas de banho.  Seu interior abrigava 
padarias, açougues, queijarias, etc.  Nele também funcionava a cozinha e o 
refeitório coletivos. Havia água encanada, esgoto e todo o conforto das ruas 
galerias, aquecimento e refrigeração, com os quais havia sonhado Fourier. 
Este “falanstério” passou a abrigar 900 pessoas, em sua maioria operários, 
que se auto administravam por intermédio de uma Associação (“Association 
du Capital et du Travail”), eleita pelos próprios moradores do local. O 
Familistério de Guise funcionou até 1968, quando foi entregue à 
administração municipal de Guise. Hoje funciona  como museu, com 
horários de visita diários, estando sob o mecenato  da União Européia. 
 Se Marx & Engels haviam criticado o “bias” utópico  de uma união 
entre capital e trabalho, outros críticos denunciaram a “compaixão” pelos 
operários como sendo nada mais que uma tentativa de apaziguar os ânimos 
da classe operária para despistá-la de possíveis ações revolucionárias. 

Segundo Lore Fortes16,  registrou-se uma tentativa de implementar um 
falanstério em Santa Catarina por volta de 1842,  antes da construção do 
Familistério  de Guise/França.  A iniciativa partiu de Benoît Mure, um 
médico homeopata que trouxe mais de 100 famílias francesas para o Brasil 
para aqui instalar um “falanstério”  e praticar a homeopatia. O Imperador 
D.Pedro II concedeu a essas famílias um território perto de Joinville, onde 
ergueram o único “falanstério” no Brasil, do qual temos conhecimento. Este 
recebeu o nome de Sahy, uma localidade que posteriormente passou a ser 

                                                           
15 Godin, Christian (2000). “D’une utopie à l’autre”, em: Magazin littéraire. La renaissance de l’Utopie. 
    No.387/ maio de 2000/ pp.42-43 
16  Fortes, Lore (2000). “A institucionalização da homeopatia no Brasil e na Alemanha. Uma análise 
sociológica dos conflitos e convergências entre os seus agentes.” (tese de doutorado defendida no 
Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília), Brasília 
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grafada como Saí. O projeto funcionou perfeitamente por mais de três anos. 
No entanto, a luta que Mure travou com a medicina alopática no Brasil, 
prejudicou a realização do “falanstério” e levou Mure a deixar o Brasil pelo 
Egito e pela França, para  implementar a medicina homeopática como  forma 
de medicina popular preventiva em outra parte do mundo.  
 A utopia urbana de Charles Fourier influenciou  vários outros colegas, 
entre eles Etienne Cabet (1788-1856), diretor do jornal “Le Populaire”, que  
escreveu vários livros. Entre esses merecem menção: Viagem a Icara,  Como 
sou comunista, Meu credo comunista e a História popular da Revolução 
Francesa. Ele idealizou a cidade de Ícara, cujo projeto tentou concretizar em 
1847 no Texas. A realização caiu por terra com  a guerra da secessão  
americana e outros conflitos. Robert Owen, o socialista inglês, conseguiu, 
comparável a Godin, concretizar em Indiana/USA o projeto urbano  “New 
Harmony”, no qual dispendiou 4/5 de sua fortuna adquirida através do 
casamento com uma aristocrata. Foi a primeira tentativa (em 1824) de erguer 
uma cidade à base de idéias coletivistas, desenvolvidas em seu livro O 
sistema social.  Outro socialista nobre, o conde de Saint Simon (1750-1825), 
idealizou a “cidade industrial” em que conviveriam proprietários e os 
operários. Também este socialista utópico inspirou-se, entre outros,  nos 
escritos e nas idéias de Charles Fourier. 17  
 
6. “La ville radieuse” de Le Corbusier (1887-1965)  
   
      Le Corbusier (nome verdadeiro: Charles  Edouard Jeanneret) tornou-se  
célebre por ter reunido em um documento, hoje conhecido como “Carta de 
Atenas” (1943), o encontro  programático dos Arquitetos e Urbanistas em 
1933 na capital da Grécia.  Trata-se de uma espécie de 10 Mandamentos  do 
urbanismo moderno que influenciou sobremaneira a arquitetura da segunda 
metade do século XX, em particular  os arquitetos e urbanistas brasileiros 
Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. 
      Le Corbusier definiu a linha e o ângulo reto  como o  princípio mais 
racional e estético para a moderna arquitetura. Introduziu a verticalização 
dos prédios e a separação dos mesmos por grandes espaços livres como a 
nova forma de construção arquitetônica. Sugeriu dividir  o espaço urbano em 
diferentes áreas, respeitando  as diferentes funções da cidade que haviam 
sido definidas em Atenas, a saber: habitação, trabalho, transporte, lazer. A 
esses princípios foram acrescidas as idéias de separar as vias dos pedestres 
dos caminhos, das ruas e das avenidas dos carros.  A idéia da eliminação dos 

                                                           
17  Cf.  Moncan, Patrice de: Villes Rêvées, pp. 41 - 65 



 12

cruzamento (algo  corriqueiro para  os brasilienses, acostumados às 
tesourinhas), elevados e passagens por baixo das grandes pistas é parte 
integrante dessa nova concepção urbana.. Le Corbusier ainda defendeu a 
prática da multiplicação, “ad infinitum”, de módulos de casas, que deveriam 
ser consideradas auto-suficientes como carros ou verdadeiras “máquinas de 
morar e viver”.  A aglomeração de muitas casas iguais ou semelhantes 
resultaria na cidade moderna. Os materiais utilizados para a construção 
seriam placas de concreto e cimento pré-fabricadas. Nos países do Leste 
Europeu, essa idéia traduziu-se imediatamente em prática socialista com o 
chamado “Plattenbau”, que hoje enfeia cidades históricas como Praga, 
Dresden, Leipzig, Berlim, entre outras. 
      Apesar de sua enorme influência sobre os arquitetos e urbanistas em todo 
mundo, Le Corbusier   tinha a alcunha de “Planejador urbano incansável sem 
cargo”, porque grande parte de seus projetos  não foram realizados. A 
tendência autoritária entre os utopistas, constatada por Mumford, aplica-se 
perfeitamente a Le Corbusier.  
      Como os socialistas utópicos de século XIX mas também  como 
Haussmann, Pereira Passos e tantos outros, a arquitetura pactuava com o 
poder, a fim de realizar mega-projetos urbanos. Basta lembrar a atuação de 
Albrecht Speer junto a Adolf Hitler, redesenhando o plano urbano de 
Berlim, para consagrá-la a capital do "Império milenar". 
      Entre algumas das realizações de Le Corbusie cabe mencionar a cidade 
de Shandigarh, no Punjab/Índia, que apesar da realização pelo governo 
indiano, é hoje considerado um projeto fracassado. O arquiteto suiço, 
sediado em Paris, ficou conhecido ainda por sua concepção da “Maison 
radieuse” em Marselha e por sua “Ville radieuse”, a tentativa de remodelar o 
centro de Paris. Sua intenção foi por abaixo todas as construções da “Cité” e 
do seu entorno, para “sanear” a capital francesa. Para a nossa alegria e sorte, 
esse foi mais um projeto não realizado, que no entanto levantou enorme 
celeuma entre arquitetos e urbanistas.  O Projeto inspirava-se no espírito do 
tabuleiro. No seu centro seriam erguidos 24 edifícios de 60 andares cada um, 
tendo uma planta em forma de cruz.  Le Corbusier  defendia a necessidade 
de arejamento e de claridade, para superar a sensação de aperto e 
constrangimento que Paris lhe faziam sentir, especialmente na Cité. Na  
parte leste estava previsto  um centro cívico, atrás do qual se encontrava um 
enorme Parque (área verde).  As quadras residenciais seriam super-quadras, 
com prédios até 12 andares da altitude (“immeubles villas”) . Imaginou 
construir 108 dessas superquadras. O trânsito se adaptaria à velocidade do 
seu tempo,  tendo auto-pistas para ônibus e carros individuais, metrôs e trens 
rápidos, considerando até mesmo o  transporte de avião. 
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     Felizmente (para nós), os  franceses não conseguiram entusiasmar-se por 
esse projeto, nem mesmo as grandes empresas automobilísticas como a 
Citroën e a Michelin. 
 Antes de completar a reflexão sobre o idealizador da  “Ville radieuse”, 
cabe lembrar a presença de Le Corbusier no Brasil. Em final de 1929 ele 
empreendeu, juntamente com Saint Éxupéry, uma viagem para a América do 
Sul, visitando o Rio de Janeiro, São Paulo, Montevidéu e Buenos Aires.  
Nessa viagem ele desenvolveu esboços para a remodelação das quatro 
cidades visitadas. Em todos esses casos ele propôs construir grandes pilotis 
de 30 metros de altitude que permitiriam sustentar novas cidades nesses 
patamares mais elevados, sem precisar interferir no  tecido urbano das 
“vieilles villes” (centros históricos) existentes. Deste modo, poderiam 
persistir, lado a lado, melhor – um encima do outro – dois níveis de cidades, 
que somente teriam os pilotis (com grandes elevadores) e auto-pistas como 
conexões entre si. Em Montevidéu tratar-se-ia de edifícios que partindo do 
centro seguiriam  de forma perpendicular e retilínea até o mar.  Algo 
semelhante Le Corbusier  propôs para São Paulo. No Rio, fez suas galerias e 
viadutos acompanharem o relevo ondulado das praias, algo que Lampugnani 
atribui ao redescobrimento das linhas curvilíneas da mulher! 18  
 Le Corbusier veio uma segunda vez ao Brasil a convite do Ministro 
Capanema, convite esse mediatizado por Lúcio Costa, com o encargo de 
projetar o novo Edifício do MEC, no início da década de 30.  Há uma 
correspondência, em francês, significativa sobre  qual teria sido  a 
contribuição de Le Corbusier e qual a contribuição da equipe de Lúcio Costa 
(na qual teve participação ativa Oscar Niemeyer) para a construção 
definitiva do prédio. Este prédio constitui o marco para a instalação da 
arquitetura moderna no Brasil e no mundo19. 
   A última vez que Le Corbusier veio ao Brasil  foi para visitar Brasília, a 
nova capital no início dos anos 60. Esta havia sido construída, sem a 
colaboração do mestre. 
 
7. Brasília:  Utopia e Realidade (a obra de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer): 
 
      Brasília  sempre é apresentada como  sendo a realização plena da utopia 
contida na Carta de Atenas. Isso vale especialmente para  os analistas e 

                                                           
18  Lampugnani, Vittorio Magnani (1995). “Le Corbusier und  die Charta von Athen.” Em:  Kursbuch 112, 
p.10/11 (check) 
19  Cf. Costa, Lúcio. (2000). Notas autobiográficas. Editora: Rio de Janeiro 
Cf. igualmente Niemeyer, Oscar (2000). Minha Arquitetura. Rio: Editora Revam, pp 11-17 
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observadores internacionais. 20  Mas essa visão não corresponde aos fatos, 
como demonstrou a minuciosa pesquisa de  Carpintero, concluída em 
1998.21  Segundo o professor de arquitetura da UnB, o projeto vencedor do 
concurso público foi o de Lúcio Costa, que longe de seguir à risca os 
princípios e preceitos da Carta de Atenas deu atenção especial a uma série de 
aspectos e propôs inúmeras soluções para o projeto urbano, que destoam 
daqueles princípios, como por exemplo a atenção especial dada à bacia 
hidrográfica, ao relevo e aos acidentes do solo no Planalto Central bem 
como à tradição arquitetônica trazida pelos portugueses. Lúcio Costa 
também   não implementou a linha e   o ângulo  reto, mas concedeu aos dois 
eixos que se entre cruzam uma forma de arco e flecha.  As superquadras 
procuram atender às  formas de convivialidade brasieliras.  Costa reduz o 
gabarito das edificações para seis andares não observando o número de 12 
proposto por Le Corbusier. Longe da pureza clássica e racional da 
arquitetura moderna, Costa mescla  os princípios da Carta de Atenas com o 
modelo das “cidades jardim” de Ebenezer Howard, sintetizados em Brasília 
nas várias superquadras, que apesar de serem compostas,  via de regra, por  
11 a 12 blocos iguais ou parecidos, apresentam aspectos variados pela 
riqueza e diversidade vegetal habilmente introduzida e explorada por Burle 
Marx. 
 As transgressões aos princípios da Carta de Atenas ainda são mais 
óbvias e visíveis nos monumentos e prédios públicos projetados por Oscar 
Niemeyer. Este introduz formas e curvas ousadas  como os prédios do 
Congresso Nacional, os palácios da Alvorada, do Planalto, do Itamaraty, da 
Justiça. Tudo isso,  dá a Brasília a visão de uma cidade irreal, de extrema 
beleza estética, com seus amplos espaços vazios, suas largas avenidas e 
esplanadas, seus eixos monumentais e transversais. A dimensão utópica não 
advém, pois, da inspiração em um modelo utópico de cidade, mas sim da 
ousadia pela qual o urbanista e o arquiteto, verdadeiros artistas plásticos, 
integram espaços, formas, beleza e funcionalidade.  
  Em 1990 Brasília foi declarada patrimônio da humanidade, não 
simplesmente por ter concretizado boa  parte dos princípios da Carta de 
Atenas mas sim por ser a primeira e única cidade modernista, erguida em um 
tempo recorde, apresentando uma unidade  e coerência urbanísticas jamais 
vistas. Com a construção de Brasília – Juscelino Kubitschek, Oscar 

                                                           
20 Holston, John (1989): The Modernist City. An Anthropological Critique of Brasília. Chicago & London. 
University of Chicago Press. 
21  Carpintero, Antonio Carlos Cabral (1998). “ Brasília: prática e teoria urbanística no Brasil, 1956-1998”. 
Tese de doutoramento apresentada da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 
Paulo. 
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Niemeyer e Lúcio Costa – demonstraram uma  vontade sincera e não apenas 
declarada de modificar  e reestruturar a sociedade brasileira, tornando-a mais 
igualitária, mais justa, mais confortável para os seus habitantes. Verdade é 
que essa pretensão encontrou resistências insuspeitadas, entre elas, o golpe 
militar de 1964. 
 
8. O  novo  “Estatuto da Cidade” de julho de 2001:  Utopia  ou realidade ? 
        
 Depois de 11 anos de tramitação entre Câmara e Senado, o Congresso 
Nacional aprovou a lei No. 10.257, “que estabelece diretrizes gerais da 
política urbana”. Essa lei, mais conhecida como “Estatuto da Cidade”,   foi 
sancionada em 10/7/2001 pelo Presidente da República e entrou em vigor 
em outubro do mesmo ano. O novo Estatuto preocupa-se  com “o pleno 
desenvolvimento das funções sociais das cidades” e “garante  o direito a 
cidades sustentáveis”. Em vários artigos e parágrafos esse direito é 
especificado: direito à terra, à moradia, ao saneamento  ambiental, ao 
transporte  e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer. Entre outras, a lei  
se propõe ordenar e controlar o uso do solo de forma a evitar a deterioração 
das áreas urbanizadas, a poluição e a degradação ambiental. 
 São apresentados como  instrumentos da nova  política urbana: planos  
nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de 
desenvolvimento econômico e social, planos diretores (pluri-anuais), 
tombamento de imóveis, usocapião, referendo popular e plebiscito, entre 
outros instrumentos. 
 O novo Estatuto da Cidade  regulamenta os artigos 182 e 183 da 
Constituição de 1988, referentes à cidade e à urbanização. Tendo-se em vista 
a legislação até então vigente,  podem ser consideradas novidades: a 
introdução do IPTU progressivo no tempo, mecanismos especiais de 
desapropriação, reforço do direito usocapião individual e coletivo, o estudo 
do impacto de vizinhança, entre outras inovações. No capítulo III do 
Estatuto fala-se até mesmo de qualidade de vida, justiça social e do 
desenvolvimento de atividades econômicas, enquanto no capítulo IV se 
propõe a gestão orçamentária participativa. Aqui podemos ler 
textualmente: “Os organismos gestores das regiões metropolitanas e 
aglomerações  urbanas incluirão obrigatória e significativa participação das 
populações  e de associações representativas dos vários segmentos da 
comunidade, de modo a garantir o controle direto de suas atividades e o 
pleno exercício da cidadania.”  
 Tudo indica estarmos diante de mais uma lei admiravelmente 
progressista, arejada, com vocação democrática,  autenticamente preocupada 
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com o futuro de nossas cidades e das novas gerações de moradores que as 
habitarão. Trata-se, em verdade, de uma  “Utopia”, no sentido que Thomas 
Morus quis conferir a este conceito. Uma lei dessas não existe em lugar 
nenhum e dificilmente será realizável no Brasil. Alguns comentaristas do 
novo Estatuto, deram destaque ao caráter social da lei, que buscaria 
beneficiar os habitantes de favelas, cortiços e invasões, legalizando o seu 
direito de moradia. 22 Comentaristas mais cépticos se perguntam se no caso 
do novo Estatuto não estaríamos diante de mais uma lei progressista, que 
não sairá do papel, levando-se em conta a realidade urbana brasileira, que 
em certas megalópoles como São Paulo e Rio de Janeiro já  assume  
aspectos catastróficos.23 
 
9.  Conclusões:  A Utopia como “Princípio Esperança” 
  
      A revisão das várias utopias urbanas que filósofos, economistas, 
socialistas, arquitetos e urbanistas procuraram desenvolver para melhorar as 
condições de vida dos moradores neste planeta, raras vezes encontraram sua 
realização. Na maioria das vezes o modelo utópico permaneceu  uma 
virtualidade, sem chances de impor-se na realidade. Outras vezes, a utopia 
reverteu-se em seu contrário, perverteu-se. Longe de realizar um sonho 
intensamente desejado pela maioria dos seres humanos, transformou-se em 
um pesadelo. Vale aqui mencionar o desmoronamento das sociedades 
socialistas, que almejavam trazer a liberdade, igualdade, justiça para todos 
que aderiam aos seus princípios norteadores e à luta em favor do socialismo. 
O “real existierender Sozialismus”, como foi denominado o regime da 
Alemanha do Leste, erguido no pós-guerra com auxílio da União Soviética, 
foi odiado pelos seus herdeiros, filhos e netos daqueles que na melhor das 
intenções procuraram realizar as idéias de Marx, Engels, Lenin, entre outros. 
A utopia desmoronou com a demolição do Muro de Berlim.  
      Outras utopias foram parcialmente realizadas, como foi o caso do 
familistério de Godin, que concretizou o modelo utópico do falanstério de 
Charles Fourier. Mas via de regra, o verdadeiro destino da utopia é a sua 
decomposição e fragmentação. Partes constitutivas, retiradas do contexto, 
passam a ser realizadas. É o caso da idéia de Fourier,  das “ruas-galerias” 
como elementos de construção importantes do falanstério, mas que isolado 
do resto do prédio e do arcabouço ideológico perde o seu sentido. A galeria 

                                                           
22 Cf. Correio Braziliense  de 11 de julho de 2001: “Estatuto das Cidades: Reforma Urbana”, pp.6/7 
23  A Companhia de Desenvolvimento  Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo fez um retrato 
urbano do Estado e detectou 5,5 milhões de pessoas  vivendo em loteamentos ilegais, favelas e cortiços 
somente na Grande São Paulo. Cf. Folha de São Paulo 4/6/2001 
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ou as passagens guardam os traços de um grande ideal socialista, mas são  
assimiladas pelo capitalismo e transformadas em vitrines luxuosas da 
produção capitalista como demonstrou Walter Benjamin. 
      Longe de desanimarmos com a impossibilidade ou dificuldade de 
realização dos modelos utópicos, devemos mantê-los como princípios 
norteadores de nossas ações e esperanças, sem fraquejar, sem abandonar o 
objetivo. Um mundo sem utopias, seria um mundo entediado, desanimado, 
morto.  
 Por isso mesmo Erst Bloch nos convida para refletir sobre a utopia em 
seu  livro intitulado Prinzip Hoffnung24 (Princípio esperança):  

“A utopia… deve ser igualmente rigorosa contra si mesma, 
desenvolvendo uma consciência de suas próprias fronteiras… Uma utopia 
que vai se dissolvendo à medida que se realiza, poderia fazer surgir uma 
situação que escape, por princípio, à previsão utópica: novos obstáculos, 
novas dificuldades, novos ônus poderiam apresentar-se, que difiram 
completamente de tudo quanto conhecemos… 
A utopia realizada seria ‘outra’.” 
 
Brasília, 6.1.2002                                                 Barbara Freitag 

                                                           
24  Erst Bloch, apud Freitag, Barbara & Rouanet, Sergio Paulo (1980): Habermas. São Paulo: Editora 
Ática., no capítulo dedicado a Bloch: 


